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Korejský konflikt po dlouhou dobu byl  

a nadále zůstává jedním z horkých 

témat v mezinárodních vztazích. 

S ohledem na nedávno uskutečněné 

vyjednávání o možnosti denuklearizace 

Severní Koreji je téma relevantní zvláště 

dnes. Opět totiž byla otevřena cesta 

k vyřešení 65 let trvajícího konfliktu, 

avšak musíme si uvědomit, že proces 

eliminace vojenského napětí a sporů na 

Korejském poloostrově bude trvat ještě 

velmi dlouho. Jednou ze skutečností, 

které dále komplikují nalezení trvalého 

řešení je fakt, že se v Koreji prolínají 

zájmy mnoha mezinárodních aktérů. 

 

V textu se nejdříve zaměříme na kroky, 

které byly až doposud učiněny s cílem 

vyřešení konfliktu a uzavření trvalého 

míru. První část tohoto článku se proto 

věnuje interním korejským summitům 

z let 2000 a 2007. Následující úsek se 

zabývá událostmi olympijských her  

v Pchjongčchangu, kdy političtí 

reprezentanti Severní a Jižní Koreji  

v symbolickém kontextu ukázali ochotu 

pro otevření dialogu. Klíčovou událostí 

pak byla návštěva státního tajemníka 

USA Mika Pompea v Severní Koreji, 

stejně jako třetí interní summit v dubnu 

roku 2018, kdy lídři Severní a Jižní 

Koreji dosáhli v rozhovorech 

společného rozhodnutí. V závěru je 

analyzován červnový singapurský 

summit, kde byla podepsána vzájemná 

dohoda mezi americkým prezidentem 

Donaldem Trumpem a severokorejský 

lídrem Kim Čong-unem. Je zřejmé, že 

se odstranění jaderných raket ze 

Severní Koreji neuskuteční v jeden den.  

Velkým posunem vpřed k tomuto cíli je 

ovšem fakt, že lídři projevením vůle 

uskutečnit tak důležitý summit ukázali 

změnu svých dosavadních postojů,  

a přinesli tak naději na vyřešení několik 

desítek let zamrzlého konfliktu. 

 

Dva vnitro-korejské summity  

Od jednání o uzavření míru z let 1953-

1954 je Korejský poloostrov oficiálně 

rozdělen na severní a jižní část (Boose 

2000: 114-116). Přestože dohoda byla 

podepsána oběma stranami, ze strany 

Severní Koreji proběhlo v minulosti 

několik pokusů o invazi. Nepřátelství  

a agrese jsou ovšem stále přítomny na 

obou stranách demilitarizované linie 

(Boose 2000: 116). I přesto proběhlo 

během uplynulých 65 let uvnitř 

korejské demilitarizované zóny několik 

pokusů o smír. Právě zde pracovaly 

komise snažící se vyřešit sporné otázky, 

včetně Dozorčí komise neutrálních 

států, v níž působili od roku 1953 

Čechoslováci. První skutečně zdařilý 

krok směrem k mírovému řešení 

situace se uskutečnil v roce 2000 (Shin 

2018), kdy se prezident Jižní Koreji Kim 

Dae-jung setkal se severokorejským 

lídrem Kim Čong-ilem u příležitosti 

prvního mezi-korejského summitu. 

Politické reprezentace obou státních 

celků Korejského poloostrova se tehdy 
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setkaly poprvé po 50 letech od začátku 

Korejské války. Přijata byla mírová 

dohoda obsahující několik konkrétních 

myšlenek týkajících se korejského 

sjednocení, mezi kterými byl například 

model vládního řízení; plán užší 

spolupráce v kulturní i ekonomické 

oblasti; společná práce na překonání 

politicko-ideologických rozdílů obou 

režimů, snížení vojenského napětí  

a vytvoření speciální mírové zóny 

(United States Institute of Peace 2000). 

Po summitu byla navíc rozběhnuta  

i řada reunifikačních programů pro 

rodiny, které byly na začátku 

padesátých let Korejskou válkou 

rozděleny (Shin 2018).  

 

V roce 2000 získal Kim Dae-jung 

Nobelovu cenu za mír. Summit byl 

první fází tzv. „sluníčkové politiky“ Kim 

Dae-junga, který usiloval o prohloubení 

vztahů s KLDR. Přestože byl tento 

přístup mnohými vnímán jako 

neúspěšný (Park 2017), v souvislosti 

s nedávným singapurským summitem 

se diskutuje potřebnost jeho oživení. 

Osou přístupu byla propagace míru na 

Korejském poloostrově prostřednictvím 

snížení ozbrojeného napětí i podpora 

vzájemné spolupráce. Navzdory 

velkému diplomatickému úsilí zůstalo 

mnoho slibů nenaplněných. Severní 

Korea navíc pokračovala v realizaci 

svého jaderného programu. Jak se 

ukázalo, summit nebyl prostým 

výsledkem vůle obou zemí ke 

společnému dialogu. Tři roky později 

unikly na veřejnost informace o tom, že 

byla severokorejská vláda podplacena 

vládou Jižní Koreji, aby setkání vůbec 

proběhlo (The New York Times 2003). 

 

V roce 2007 měl na události roku 2000 

navázat druhý vnitro-korejský summit 

(Shin 2018). Roh Moo-hyun, prezident 

Jižní Koreji, který sdílel liberální 

myšlenky svého předchůdce, zrealizoval 

další oficiální setkání s Kim Jong-ilem. 

Summit se konal jako výsledek 

diplomatického úsilí šesti států, jejichž 

prioritou bylo začít vážný dialog  

o denuklearizaci regionu. Tyto státy 

(USA, Čína, Rusko, Japonsko, Severní  

a Jižní Korea) pracovaly na 

implementaci dohody, podle níž by se 

musel Pchjongčchang vzdát v plném 

rozsahu svého jaderného programu 

(Shin 2018). Na oplátku pak měly být 

zrušeny sankce, které Severní Koreu 

udržují v diplomatické izolaci, a zemi 

měla být poskytnuta i rozsáhlá 

ekonomická podpora. Na konci 

summitu bylo aktéry odsouhlaseno osm 

bodů, které vycházely z klíčových 

principů předchozí deklarace z roku 

2000 (Shin 2018). Bohužel ani tento 

summit nebyl schopen zastavit rozvoj 

severokorejského jaderného programu. 

Nová jihokorejská vláda navíc nedlouho 

po summitu přijala rozhodnutí, kterým 

opustila tzv. sluníčkovou politiku,  

a nastolila ve vztazích se sousední zemí 

zcela opačný nekompromisní přístup 

(VOA 2010). 

 

Nová éra korejského détente  

Přibližné 11 let po druhém summitu 

hostil Pchjongčchang zimní olympijské 

hry. Tato významná sportovní událost 

má obvykle silný symbolický význam. 

Jihokorejské olympijské hry roku 2018 

nebyly v tomto ohledu žádnou 

výjimkou. Kromě jiného byl celý svět 

svědkem zcela unikátního gesta 

severokorejských i jihokorejských 

atletů, kteří se olympiády zúčastnili 
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jako jeden tým. Během slavnosti navíc 

navštívila sestra severokorejského lídra 

prezidenta Jižní Koreji Moon Jae-ina, 

kterému od Kim Čong-una doručila 

zprávu s pozvánkou k přátelské 

návštěvě (Fifield and Parker 2018). 

Krátce po olympijských hrách bylo 

avizováno konání třetího interního 

korejského summitu.  

 

V dubnu 2018 proběhlo ve vesnici 

poblíž korejské demilitarizované zóny 

setkání vůdce Korejské lidově 

demokratické republiky Kim Čong-una 

a prezidenta Korejské republiky Moon 

Jae-ina (Campbell 2018), během něhož 

bylo dohodnuto, že se později v témže 

roce uskuteční summit, který nastartuje 

novou éru diplomatických vyjednávání. 

Lídři obou států vyjádřili společnou vůli 

po snížení ozbrojeného napětí, které 

eskalovalo několik let před tím. Bylo 

dohodnuto, že dojde k transformaci 

korejské dohody o příměří v mírovou 

smlouvu s cílem formálně a jednou pro 

vždy ukončit korejskou válku (Campbell 

2018). 

 

Ve srovnání s předchozími vnitro-

korejskými summity mělo třetí setkání 

politických špiček obou zemí veskrze 

symbolický význam. Faktický dopad 

tohoto summitu tak nebyl nijak zásadní. 

Programy jaderného zkoušení byly sice 

přerušeny, mohou však být kdykoli 

znovu obnoveny. Mezi Severní a Jižní 

Koreou totiž panuje očividná neshoda 

ohledně přesného významu 

„denuklearizace“ (Campbell 2018). Jih 

věří, že obě strany jsou povinné snížit 

jaderné napětí, přičemž větší část 

odpovědnosti leží na straně Severní 

Koreji. Kim Čong-un naproti tomu 

zastává názor, že denuklearizace 

Korejského poloostrova znamená 

především snížení jihokorejských  

a amerických jaderných kapacit. 

 

Summit v Singapuru 2018 

Krátce po třetím korejském summitu 

vyjádřil americký prezident Donald 

Trump své přání setkat se se 

severokorejským lídrem. Avšak 

uskutečnění jejich setkání bránilo 

několik sporných záležitostí. Předně zde 

stále přetrvávaly nezodpovězené otázky 

ohledně procesu denuklearizace. 

Konání summitu pak ohrozil sám 

Donald Trump, když 24. května zrušil 

svou pravidelnou cestu do Singapuru  

(Morris 2018). V otevřeném dopise 

adresovaném Kim Čong-unovi pak 

Trump pod formální úvodní pasáží 

obvinil severokorejskou stranu  

z používání nepřátelské rétoriky vůči 

USA, a proto by byl summit podle něj 

"promarněnou příležitostí" pro oba 

státy i pro zbytek světa (Morris 2018).  

V posledních dvou odstavcích Trump 

nicméně svůj odmítavý přístup změkčil 

a ujistil Kim Čong-una, že se navzdory 

okolnostem těší na osobní setkání  

s ním. Severokorejskému vůdci také 

poděkoval za propuštění tří amerických 

rukojmí, což Donald Trump označil za 

"pěkné gesto" (Morris 2018). V závěru 

prezident Trump dodal, že pokud Kim 

Čong-un změní svou anti-americkou 

rétoriku, americká strana velice ráda 

zrušení setkání přehodnotí. 

 

12. června 2018 se v Singapuru na 

historicky prvním summitu sešel 

americký prezident Donald Trump  

s předsedou Demokratické lidové 

republiky Korea Kim Čong-unem tak, 

jak bylo původně plánováno (Reuters 

2018). Jednání bylo zaměřeno 
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primárně na otázky zahájení nových 

vztahů USA a KLDR a zajištění 

dlouhodobého míru na Korejském 

poloostrově. Donald Trump se zavázal 

poskytovat bezpečnostní záruky KLDR, 

zatímco Kim Čong-un znovu vyjádřil 

svou pevnou pozici, pokud jde o úplné 

odstranění jaderných zbraní  

z Korejského poloostrova. Na konci 

summitu došlo k podpisu deklarace 

s body akčního plánu aktérů: 

 

• Spojené státy americké a KLDR se 

zavazují k vytvoření nových vztahů 

mezi USA a KLDR v souladu 

s touhou obou národů po dosažení 

trvalého míru a prosperity. 

• Spojené státy americké a KLDR 

spojí společné úsilí pro vybudování 

trvalého a stabilního mírového 

režimu na Korejském poloostrově. 

• Obě strany znovu potvrzují  

platnost Panmunjomské deklarace  

o ukončení stavu války z 27. dubna 

2018, ve které se KLDR zavázala  

k úplnému odstranění jaderných 

zbraní z Korejského poloostrova. 

• Spojené státy americké a KLDR se 

domluvili na repatriaci ostatků 

vojáků, kteří padli v bojích během 

Korejské války (Reuters 2018). 

Zcela pochopitelně může být 

singapurský summit považován za 

přelomový krok v mírovém procesu na 

Korejském poloostrově. Nyní je 

hlavním úkolem pro Spojené státy  

a KLDR pokračovat v tom, co bylo 

v rámci přímého dialogu nastaveno. 

Obě země ihned po ukončení summitu 

avizovaly zájem o udržení blízké 

spolupráce prostřednictvím série 

jednání pod vedením státního 

tajemníka USA Mika Pompea  

a relevantního vysoce postaveného 

představitele KLDR s cílem realizovat 

v praxi sjednané výsledky summitu. 

Základy pro budování vztahů nové éry 

americko-korejských vztahů byly 

položeny, nyní je čas na konkrétní činy. 

 

Navzdory významnému úspěchu ovšem 

zůstává mnoho nezodpovězených 

otázek. Jakým směrem se budou vyvíjet 

vztahy mezi USA a KLDR? Podle jakého 

klíče bude docházet k redukování 

jaderných kapacit na Korejském 

poloostrově? Kdy bude dokončen 

proces denuklearizace? Zatím je zřejmá 

pouze jedna věc. Americké sankce vůči 

Severní Koreji budou pokračovat až do 

té doby, dokud nebude dosaženo 

konkrétních výsledků. 

 

Odezvy na singapurský summit 

Rovněž názory na přínos singapurského 

summitu se různí. Zatímco někteří 

(zejména jihokorejská strana) vidí tuto 

událost jako velký historický úspěch  

v mírovém procesu a možná i řešení 

posledního konfliktu éry studené války, 

jiní summit vnímají poměrně skepticky 

(Ma 2018). Někteří jsou dokonce 

přesvědčeni, že USA ujednání ze 

Singapuru nedodrží a odstoupí od 

dohody jako první. Toto tvrzení 

podporují argumentem velmi čerstvého 

případu, kdy USA ustoupily od tzv. 

íránské jaderné dohody, zatímco 

všechny ostatní mocnosti tuto dohodu 

respektují (RFE / RL 2018). Objevují se 

i názory, že Trumpův velmi přátelský 

postoj vůči korejskému vůdci během 

summitu působil jako otevřená podpora 

diktátorského režimu, který je 

všeobecně známý svým porušováním 

lidských práv (Ma 2018). 
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V tomto ohledu lze vidět jistou 

historickou paralelu v přátelském 

postoji Západu vůči Borisi Jelcinovi. 

Současná diplomatická situace vykazuje 

značné podobnosti s tehdejší změnou 

rétoriky vůči prvnímu prezidentovi 

Ruské federace, jejímž smyslem bylo 

začít s obnovou západo-ruských vztahů 

(Office of the Historian). Jak Evropa, 

tak i Spojené státy věřili, že se Rusko 

otevírá diskuzi a liberalizuje se, a proto 

zmírnili svou kritiku v oblastech jako je 

porušování lidských práv či vedení 

nepřátelské zahraniční politiky Ruska 

vůči sousedním zemím apod. Západní 

aktéři pochopili, že mají příležitost najít 

s novým ruským vedením společnou řeč 

(Office of the Historian).  

 

Případ Ruska a Severní Koreje je 

pochopitelně velmi rozdílný. Je ale 

evidentní, že mají západní mocnosti 

tendenci změkčovat svou rétoriku vůči 

diktátorským režimům, pakliže existuje 

možnost posunu ve vzájemných jednání 

o důležitých otázkách. Odstranění 

jaderných zbraní z Korejského 

poloostrova takovýmto případem 

nepochybně je. Západ, respektive 

zejména Spojené státy, proto nyní volí 

smířlivou taktiku a u jednacího stolu se 

diskuzi o zásadních hodnotových 

neshodách i otázkám porušování 

lidských práv zdá se raději vyhýbají. 

Následkem by totiž mohl být krach 

singapurské dohody. Tato dohoda je 

přitom velmi cenným diplomatickým 

úspěchem, a to zejména s ohledem na 

charakter dosavadních diplomatických 

vztahů mezi KLDR a USA.  

 

Za zmínku stojí rovněž fakt, že krátce 

před summitem v Singapuru nařídil 

Kim Čong-un propuštění několika jemu 

velmi loajálních vysoce postavených 

vojenských představitelů (Smith 2018). 

Tento krok by mohl být považován za 

další symbolické gesto, jehož 

prostřednictvím Severní Korea 

vyjadřuje vážnost úmyslu přispět 

ke změně současné situace. 

 

Závěr 

S přihlédnutím ke všem minulým 

pokusům o nalezení společného řešení  

a dosažení mírového stavu na 

Korejském poloostrově je zřejmé, že se 

mezinárodní společenství nenachází 

v jednoduché situaci. Po zkušenostech 

s neúspěchy několika vnitro-korejských 

summitů, kdy zůstala naprostá většina 

slibů nenaplněných, nemůžeme nyní 

jasně říci, jaký bude výsledek summitu 

v Singapuru.  

 

Někdo by mohl tvrdit, že to byly  

tvrdé sankce Američanů vůči 

severokorejskému režimu, které 

přivedly jeho zástupce k jednacímu 

stolu. Ještě před klíčovým summitem  

o celkové denuklearizaci poloostrova 

totiž propustil Kim Čong-un během 

návštěvy viceprezidenta USA Mika 

Pence několik amerických rukojmích  

a zbavil se svých věrných vojenských 

poradců. Načasování bylo perfektní. 

Vše vypadalo jako vstřícné gesto  

a příslib změny. I přesto ale nelze 

odhadnout, zda bude dohoda ze 

Singapuru naplněna. Severní Korea 

dále pokračuje ve svých jaderných 

programech a otevřeně tak zastrašuje 

některé americké spojence – Jižní 

Koreu a Japonsko.  

 

Summit ovšem lze bezesporu považovat 

za historický úspěch, neboť díky němu 
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došlo k výraznému snížení napětí nejen 

na Korejském poloostrově, ale také na 

mezinárodní politické scéně. Ještě před 

rokem stál celý svět na pokraji 

jaderného konfliktu, když Severní 

Korea odpálila cvičné jaderné střely 

poblíž guamské základny v Japonsku. 

Singapurský summit je proto dobrým 

výchozím bodem na cestě k nastolení 

trvalého míru a normalizaci 

diplomatických vztahů mezi Severní 

Koreou a demokratickým světem.  
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